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พนักงานต้อนรับมืออาชีพส าหรับธุรกจิเสริมความงาม 
(Professional Receptionist for Beauty clinic) 

 

วันพฤหัสบดีท่ี 8  ธันวาคม  2565 เวลา 9.00 น. – 16.00 น. 

สถานท่ี โรงแรมโนโวเทล ซอยสุขุมวิท 20  ใกล้ BTS อโศก  กรุงเทพ 

หรือเลือกอบรมเป็นแบบ Online  ผ่าน Program Zoom ได้   
 

รับส่วนลดพเิศษ  สมัคร  3 เข้าฟรี + 1 ท่านทันที !!! 

วิทยากร    อาจารย์ธนภัทร  ธรรมากลัยากลุ 
ประสบการณ์กว่าท่ีปรึกษาด้านธุรกจิบริการและเสริมความงาม 17 ปี 

✓ ที่ปรึกษาและให้ค าแนะน าด้านภาพลกัษณ์องค์กร บริษทัเอกชนและรัฐบาล 
✓ มีประสบการณ์อยู่ในงานบริการ ,การขาย และ พธิกีร, วิทยากร มากว่า 15 ปี 

✓ ได้รับรางวัล Asian Service Recognition Award 2011-2016 
✓ ได้รับรางวัลชนะเลศิการขายระดับประเทศ  MDRT 2013-2016 

การศึกษา : ปริญญาตรี ด้าน ประชาสัมพนัธ์ 

✓ Business Development Program /Edith Cowan University Australia 
✓ ปริญญาโท ด้านการตลาด/ Stamford International University 

✓ ปริญญาเอก ด้านการจัดการทุนมนุษย์และองค์กร/ NBU 

 
หลกัการและเหตุผล 
 

ธุรกิจสถาบนัเสริมความงามในยคุปัจจุบนั ตกอยูใ่นสถานการ์ท่ีตอ้งปรับตวัในทุกมิติ ดว้ยกระแสการเปล่ียนแปลง
ของทัว่โลก ส่งผลใหเ้กิด Social Distancing โดยเฉพาะประเทศไทย กบัการขาดเสถียรภาพของ การเมือง เศรษฐกิจ สังคม 
และการเงิน ส่งผลใหก้ารใชเ้งินของลูกคา้ตอ้งจ ากดัในเร่ืองท่ีจ าเป็นเทา่นั้น แต่ถึงอยา่งไรก็ตาม ธุรกิจเสริมความงามหลาย
แห่งท่ีมีการปรับตวัอยา่งรวดเร็ว และมีแผนการรับมือมาก่อนหนา้ สามารถผา่นพน้วิกฤติไปไดอ้ยา่งดี  บางท่ีกลบัพลิก
วิกฤติเป็นโอกาสไดส้ร้างยอดขายเพ่ิมข้ึนไดอ้ยา่งน่าอศัจรรย ์ 
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 หลกัสูตรน้ีจึงไดพ้ฒันาข้ึนมาเพ่ือตอบสนองใหพ้นกังานตอ้นรับโดยไดเ้จาะลึกเฉพาะกบัธุรกิจใหบ้ริการเสริม
ความงาม เพ่ือใหผู้เ้ขา้อบรม ไดรั้บความรู้เทคนิคและประสบการณ์ในการพฒันาตนเองใหเ้ป็นพนกังานตอ้นรับอยา่งมือ
อาชีพ มีทกัษะและบุคลิกภาพการใหบ้ริการท่ีตอ้งตาตอ้งใจลูกคา้ รวมทั้งในหลกัสูตรน้ีเป็นการท ากิจกรรม Workshop เพื่อ
ระดมความคิดในการพฒันาและปรับเปล่ียนวิธีการในการใหบ้ริการ เม่ือจบการอบรมคาดวา่ ผูเ้ขา้สัมมนาจะสามารถ
ประยกุตแ์ละต่อยอดความรู้เร่ืองน้ีไดอ้ยา่งสัมฤทธ์ิผลดว้ยตนเอง เพราะพนกังานตอ้นรับคือดา้นแรก ของการเปิดใจ เขา้สู่
ขั้นตอนการขาย และรักษาลูกคา้ไวใ้หย้ ัง่ยนื 
 
วัตถุประสงค์  

1. เพื่อใหผู้เ้ขา้รับการอบรมไดท้ราบและเขา้ใจในหลกัการพฒันาตนเองใหเ้ป็นพนกังานตอ้นรับมืออาชีพ         
2. เพ่ือใหผู้เ้ขา้อบรมไดน้ าความรู้ท่ีไดใ้นการเพ่ิมยอดขาย ในการักษาลูกคา้เก่า และเพ่ิมลูกคา้ใหม่ 
3. เพ่ือใหผู้เ้ขา้รับการอบรมสามารถน าความรู้ท่ีได ้ไปใชใ้หเ้กิดประโยชนสู์งสุดแก่องคก์ร 

 
ประสบการณ์ที่ปรึกษาด้านคลนิิกความงาม 

✓ Bangkok clinic 
✓ Mo seok hee clinic 
✓ Wuttisak Cambodia 
✓ Bora Clinic 
✓ Larose clinic 
✓ Jai sai clinic 

 
หัวข้อการบรรยาย 

➢ บทบาทหนา้ท่ีของพนกังานตอ้นรับกบัลูกคา้ปัญหา108 ในยคุ New Normal   
➢ คุณสมบติัและขีดความสามารถของพนกังานตอ้นรับ ในธุรกิจท่ีลูกคา้คาดหวงัสูง 
➢ ความคาดหวงัของลูกคา้และผูติ้ดต่อขอรับบริการ 
➢ ขั้นตอนการใหบ้ริการ ณ จุดตอ้นรับ อยา่งประทบัใจ 
➢ เทคนิคการถามถึงความตอ้งการของลูกคา้ 
➢ วิธีวิเคราะห์ลูกคา้เพื่อหาทางเปิดใจ 
➢ Do Don’t ขณะใหบ้ริการลูกคา้  
➢ Proficiency communication 
➢ Smart Personality  
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➢ มารยาทท่ีควรรู้ส าหรับการใหบ้ริการระดบั Hi-End  
➢ เทคนิคการใหบ้ริการทางโทรศพัท ์  
➢ การจดัการความไม่พอใจของลูกคา้ในทุกรณีดว้ยเทคนิค  
➢ เทคนิคการสร้างเสน่ห์และการบริการท่ีสร้างการจดจ า 
➢ วิถีแห่งความสุขสู่ความสู่ส าเร็จในการเป็นพนกังานตอ้นรับมืออาชีพ 
➢ สรุป ค าถามและค าตอบ  รูปแบบ Mentoring 

 

ค่าใชจ้่ายในการอบรม 

รวมค่าเอกสารประกอบการอบรม ค่าอาหารว่าง 2 ม้ือ อาหารกลางวันและใบรบัรองวุฒิบตัร 

สถานภาพ ค่าลงทะเบียน ภาษมีูลค่าเพิม่ 7% ภาษหีัก ณ ที่จ่าย 3 % ราคาสุทธิ 

ราคาพเิศษท่านละ 3,900 273 117 4,056 

สมัคร 3 เข้าฟรีเพิม่ + 1 ท่าน 11,700 819 351 12,168 

 
 

ค่าใชจ้่ายในการอบรมรปูแบบ Online  by Zoom 

จะท าการส่งเอกสารการบรรยาย ไฟล์ PDF ทางอีเมล์ก่อนอบรม  2-3 วัน  พรอ้มรบัใบรบัรองวุฒิบตัรทางไปรษณีย ์

สถานภาพ ค่าลงทะเบียน ภาษมีูลค่าเพิม่ 7% ภาษหีัก ณ ที่จ่าย 3 % ราคาสุทธิ 

ราคาพเิศษท่านละ 2,500 175 75 2,600 

สมัคร 3 เข้าฟรีเพิม่ + 1 ท่าน 7,500 525 225 7,800 

รายละเอียดหลักสูตรอ่ืน ๆ  เพิม่เติมได้ที่นี่  คล๊ิก  http://www.hrdzenter.com/ 
 

ส ารองที่นั่ง  ติดต่อเพิม่เติมได้ที่     
คุณธนนันท์     090 645 0992 , 089 606 0444, Line :  hrdzenter   www.hrdzenter.com ,E-mail : hrdzentertraining@gmail.com , 
jiw473@gmail.com   www.facebook.com/hrdzenter,  IG : hrd_zenter 
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รายละเอียดการช าระเงนิ 

 การชำระเงิน โอนเข้าบัญชี ในนาม บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด   

  บัญชีออมทรัพย์  เลขที่บัญชี 206-237-174-0 
 กรณีชำระเงินแล้ว กรุณา Scan  หรือถ่ายรูป  สลิป Pay in มาที่  Line  : hrdzenter    
 หรือ mail  : hrdzentertraining@gmail.com, jiw473@gmail.com 
   กรุณาหัก ณ ที่จ่าย 3 % ในนาม บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด   

เลขที่ 171/162  ซอยพทุธบูชา 39  แยก 1-1  แขวงบางมด  เขตทุ่งครุ  กรุงเทพฯ  10140 (สำนักงานใหญ่)    เลขที่ผู้เสียภาษี 0105555113021 
 

การแจ้งยกเลิก: 1. ผู้สมัครสามารถท่ีจะยกเลิกการเข้าอบรมได้ ในกรณีท่ีท่านยกเลิกก่อนวันงาน 10 วนั  โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 

2. กรณีที่ท่านแจ้งยกเลิกก่อนวนัสัมมนาก่อนวันงาน  1-7 วัน บริษัทฯ จะหักค่าธุรการ ร้อยละ 30 ของค่าสมัคร  

3.และในกรณีที่ท่านยกเลิกในวนัสัมมนาหรือไม่มาตามที่ส่งใบสมัครมาแล้ว   บริษัทฯจะไม่คืนเงินใด ๆ  ทั้งส้ิน   หรือหากท่านยังไม่ช าระค่าสัมมนา  ทางบริษัท ต้องขอเก็บค่า
ธุรการจ านวน  30 %  ทันที    
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